Nota de premsa
3 de juny de 2008

El Síndic presenta una programa educatiu per a alumnes de
primària i ESO
El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’adjunt per a la defensa dels drets dels
infants, Xavier Bonal, han presentat avui al CEIP Torrent de Can
Carabassa de Barcelona un programa educatiu per a alumnes de
primària i secundària.
Quan no hi ha dret, el Síndic amb Tu! és un programa educatiu amb diversos
materials de treball basat en els drets dels infants, les seves responsabilitats i
la figura del Síndic de Greuges com a institució que dóna suport als ciutadans
i els defensa.
Amb aquest programa, el Síndic fa un pas endavant en el procés engegat
temps enrere per promoure el coneixement i la reflexió sobre els drets dels
infants i per fer conèixer la institució a través d’escoles i instituts com un
recurs accessible a tots els infants i adolescents.
El programa, elaborat amb la col·laboració d’un equip d’assessors educatius i
mestres, s’adreça als alumnes del 3r cicle d’educació primària i del 2n cicle
d’educació secundària, amb propostes didàctiques diferenciades i adaptades
als currículums escolars de cada etapa educativa.
Els continguts es poden integrar dins l’assignatura d’Educació per a la
Ciutadania, i alhora tenen una estreta relació amb altres situacions
d’ensenyament i aprenentatge com ara el coneixement de l’entorn proper o el
treball col·laboratiu.
Objectius
L’objectiu principal del programa és donar a conèixer el Síndic com a
institució defensora dels drets dels infants i fomentar la proximitat i el
contacte dels nois i les noies amb aquesta institució. Aquest coneixement,
contacte i acostament es concreta en els següents objectius específics.






Difondre la Convenció dels drets dels infants entre els escolars de
Catalunya.
Valorar el compliment dels deures com a garantia de respecte dels drets.
Reconèixer el Síndic de Greuges com la figura que vetlla per la defensa dels
drets.
Fomentar el contacte de nens i nenes amb aquesta institució.
Saber com i per què adreçar-se al Síndic de Greuges.

Continguts
Perquè els infants i els joves assoleixin els objectius fixats pel programa es
planteja treballar en tres grans blocs de continguts:
 Els drets de la infància.
 Els deures com a responsabilitats envers la convivència i envers un mateix.



La defensa dels drets. El Síndic de Greuges i l’adjunt al síndic per a la
defensa dels drets dels infants.

Materials
Quan no hi ha dret, el Síndic amb Tu! es presenta en format de maleta
pedagògica que inclou els materials següents:






Fullet de presentació del programa amb una descripció completa de la
proposta pedagògica.
Guia d’orientacions didàctiques, un material dissenyat per compartir amb
el docent la seqüència curricular, els objectius, els continguts i les
dinàmiques previstos per a cada sessió.
Quadern de l’alumne per presentar els continguts, orientar l’activitat i
facilitar la participació i la comprensió de l’alumnat.
Qüestionaris per fer l’avaluació inicial i final del programa.
CD ROM que inclou una versió digital de tot el programa, per facilitar-ne la
reproducció i la consulta, i recursos complementaris d’ampliació.

Un altre recurs especialment dissenyat per al programa és la mateixa pàgina
web del defensor dels infants i els joves
http://www.sindic.cat/infants, que serà, alhora, un punt de referència per a
algunes activitats.
Metodologia
El programa planteja cinc sessions de 50 minuts de durada per completar-ne
el desenvolupament. Els materials disposen de diferents tipus de recursos:
uns de més habituals —fitxes i materials impresos—, d’altres de més lúdics —
com ara dinàmiques de grup o activitats de joc— i d’altres que incorporen les
TIC aprofitant els continguts presentats a la web del defensor dels infants.
Difusió
Totes les escoles de Catalunya amb finançament públic rebran una maleta del
programa Quan no hi ha dret, el Síndic amb Tu! perquè puguin incloure’l
dins la seva programació. A més, des del web del Síndic es podrà accedir a la
descàrrega del programa en versió digital.
Amb iniciatives com aquesta, així com amb la creació del Consell Assessor
Jove del Síndic o d’un web adreçat especialment als més petits, el Síndic vol,
sobretot, apropar la institució als infants i els joves per conèixer de primera
mà les situacions, els conflictes i les preocupacions que els afecten i per fer la
institució més accessible a les seves necessitats.

